Política de Cookies
1. Introdução
No nosso Website utilizamos cookies essenciais para otimizar e melhorar o
desempenho da nossa página, e para possibilitar uma melhor experiência dos nossos
utilizadores. Os dados recolhidos através de cookies essenciais não permitem obter a
identidade dos utilizadores.

Para além dos nossos cookies e outras ferramentas, o nosso website permite a
instalação de cookies de terceiros (como por exemplo, os cookies colocados pelo
browser que utiliza). Esses cookies permitem a recolha de dados que possibilitam a
identificação dos utilizadores (como por exemplo endereços de IP). Em relação aos
dados recolhidos pelos cookies de terceiros, o Stand222 só tem acesso aos dados
devidamente tratados de forma a possibilitar análises estatísticas, sem ser possível
identificar os utilizadores individuais. É possível, no entanto, eliminar e/ou desativar
cookies previamente armazenados no seu dispositivo.
Para mais informações sobre o modo como o Stand222 recolhe e processa dados
pessoais, por favor consulte a nossa Política de Privacidade disponível neste Website.

1.1 Fundamento de licitude
Na nossa página web, usamos os chamados cookies com base no Artigo 6º, n.º 1,
alínea f) do RGPD.

2. O que são cookies?
São pequenas etiquetas (ficheiros) de software que são armazenadas no seu
computador através do navegador (browser) quando visita um site, retendo
informação relacionada com as suas preferências.
Certos cookies podem conter informação pessoal como o seu nome de utilizador e/ou
permissões de acesso. A maioria das informações recolhidas pelos cookies não
permitem identificar os utilizadores, recolhendo, no entanto, informações de outra
natureza, como sejam a origem dos utilizadores que chegam ao site, ou a localização
do utilizador.

3. Utilidade dos cookies?
A maior parte dos cookies utilizados pelos nossos websites são cookies essenciais, ou
seja, são estritamente necessários para o funcionamento do site. Exemplos deste tipo

de cookies são: cookies de input do utilizador; cookies de autenticação; cookies de
softwares de reprodução de conteúdo multimédia.
Os cookies essenciais que utilizamos recolhem dados de contacto e dados de
identificação e são colocados para melhorar o desempenho do nosso website e para
podermos prestar esclarecimentos aos nossos clientes ou potenciais clientes.
Também poderemos utilizar cookies não essenciais, colocados por terceiros no nosso
website para fins de marketing e promoção de eventos do Stand222, como é o caso
dos cookies da Google AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager e do
Facebook, entre outros do mesmo tipo que podem ser utilizados. Estes cookies
permitem efetuar definição de perfis de utilizador, acerca dos comportamentos de
utilizadores no sítio web do Stand222, e sempre que sejam utilizados, são sujeitos ao
consentimento expresso e informado dos utilizadores do site.

4. Gestão dos cookies?
Pode apagar todos os cookies já instalados no seu computador ou dispositivo móvel ou
ativar uma opção que impossibilita a instalação. Se optar pela não instalação dos
cookies essenciais, a navegação e utilização do nosso website pode ficar
comprometida, uma vez que, como o próprio nome indica a sua instalação é essencial
ao correto funcionamento do site. Para mais informações sobre os cookies de
terceiros, e como removê-los, por favor consulte as seguintes páginas, de acordo com
o browser que utiliza:
1.

Microsoft Internet Explorer - https://goo.gl/4YX3oC

2.

Google Chrome - https://goo.gl/MXbVSX

3.

Mozilla Firefox - https://goo.gl/KBZH99

4.

Apple Safari - https://support.apple.com/pt-pt/HT201265

